
        

 

 

OLYCKSFALL 150401       

 

Du har valt att teckna en Olycksfallsförsäkring hos M Försäkring. Nedan följer en kort sammanfattning om innehållet i din 

försäkring. Du har alltid 14 dagars ångerrätt. De fullständiga försäkringsvillkoren finns på www.motormannen.se, de kan 

även beställas villkoren via e-post eller per telefon.  

 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN KAN TECKNAS  

Av dig som är mellan 18–75 år. Försäkringen gäller som 

längst t o m årsförfallodagen närmast efter det att den 

försäkrade fyllt 85 år. 

Det här ingår i försäkringen: 

• Medicinsk invaliditet 

• Vanprydande ärr 

• Krisförsäkring 

• Ersättning vid sjukhusvistelse 

• Akutvårdsersättning 

• Hjälpmedel 

• Läke-, tandskade- och resekostnader 

• Merkostnader 

Medicinsk invaliditet 

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående 

nedsättning av din kroppsfunktion lämnar försäkringen 

ersättning för medicinsk invaliditet. Till medicinsk 

invaliditet räknas bl a bestående värk och förlust av inre 

organ. Från 45 års ålder reduceras försäkringsbeloppet 

med 2,5 % enheter per år och från 65 års ålder reduceras 

försäkringsbeloppet med 5 % enheter per år. 

Vanprydande ärr 

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver 

läkarbehandling kan ersättning lämnas för vanprydande 

ärr eller annan utseendemässig förändring. 

Bedömningen sker tidigast efter 1 år. 

Krisförsäkring 

Om du utsätts för psykisk ohälsa p g a t ex överfall, 

misshandel eller annan ersättningsbar olycksfallsskada 

bekostar försäkringen tio behandlingstillfällen hos 

legitimerad psykolog inkl. resor. Försäkringen gäller inte 

vid skador som inträffat under ditt arbete. 

Hjälpmedel 

Ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel och 

rehabiliterings- hjälpmedel som bedöms som 

nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. 

Ersättning kan t ex lämnas för handikappanpassning av 

bostaden eller tekniska hjälpmedel. Kostnaderna ska på 

förhand godkännas av Motormännens försäkring och 

åtgärderna ska styrkas av läkarintyg. 

Ersättning vid sjukhusvistelse 

Om du blir inskriven på sjukhus för vård, över natt, 

lämnar försäkringen ersättning med 80 kr per dag från 

dag åtta och upp till 60 dagar. 

Akutvårdsersättning 

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akut 

behov av sjukhusvård med inskrivning över natt, lämnar 

försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 

kr. 

Ersättning för kostnader 

Vid en olycksfallsskada kan försäkringen lämna 

ersättning för kostnader upp till 5 år från skadetillfället. 

Kostnaderna ersätts t ex upp till gällande 

högkostnadsskydd för läkarvård och mediciner. 

Kostnader för privat vård ersätts inte. 

 

http://www.motormannen.se/


Läkekostnader 

Vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning 

för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och 

behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för 

vård på sjukhus och behandling som föreskrivits av 

läkare. 

Tandskadekostnader 

Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för 

nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som 

utförs av behörig tandläkare. Motormännens 

försäkringsförmedling ska på förhand godkänna 

behandlingen. Skada p g a tuggning eller bitning ersätts 

inte.  

Resekostnader 

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader 

för resor till och från behandling orsakad av en 

olycksfallsskada. Resor ska styrkas av behörig läkare. 

Merkostnader 

Ersättning upp till 40 000 kr lämnas för oundvikliga och 

skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan 

uppstått under skadans akuta behandlings- och 

läkningstid. 

Ersättning upp till 10 000 kr lämnas för personliga kläder, 

hjälm, glasögon, hörapparat och andra 

handikapphjälpmedel som skadas vid ett olycksfall. 

Ersättning lämnas endast i de fall skadan är så allvarlig 

att läkarbehandling krävts. 

Värdesäkring 

Försäkringsbeloppen vid invaliditet värdesäkras årligen, 

på din huvudförfallodag med Konsumentprisindex (KPI). 

Även premien påverkas. 

Var gäller försäkringen? 

Olycksfall vuxen gäller dygnet runt oavsett om du är på 

arbetet eller hemma. Försäkringen gäller i hela världen 

upp till ett år med vissa begränsningar. Utanför Norden  

gäller försäkringen för vanprydande ärr och medicinsk 

invaliditet. Om ni ska bo utomlands längre tid än ett år 

kan försäkringen gälla i vissa fall, t ex om du är i 

utlandstjänst hos ett svenskt företag. 

 

 

 

Olycksfall 

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den 

försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre 

händelse. Till olycksfall räknas även kroppsskada orsakad 

av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta p g a 

fästingbett. Total hälseneruptur och vridvåld mot knä 

räknas också som olycksfall även om skadan inte 

uppstått genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. 

En utförligare förklaring hittar du i försäkringsvillkoret. 

 

VID SKADA 

Om du vill anmäla en skada kontakta oss på  

077-440 60 61. Du kan också skriva ut en skadeanmälan 

på vår hemsida www.motormannen.se 

OM DU ÄR MISSNÖJD MED SKADEREGLERINGEN  

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende kan du få 

det prövat av nedan angivna nämnder: 

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 

Klagomålsansvarig, Box 3031, 103 61 Stockholm.  

Mail: kundombudsman@gjensidige.se 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

Box 174, 101 23  STOCKHOLM 

08-508 860 00 

Allmän rådgivning i försäkringsfrågor kan du få 

kostnadsfritt hos Konsumenternas försäkringsbyrå 

Box 24215, 104 51  STOCKHOLM 

08-22 58 00 

TILLSYNSMYNDIGHET 

Motormännens Försäkringsförmedling AB och Gjensidige 

Forsikring ASA Norge, svensk filial,  står under 

Finansinspektionens respektive Finanstilsynet i Norges 

tillsyn. 

HAR DU FRÅGOR 

Läs igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att allt är 

rätt. Kontakta oss på 077-440 60 61 om ev rättelser. 

FÖRSÄKRINGSGIVARE 

Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, Box 3031, 

103 61 Stockholm.  

 

http://www.motormannen.se/
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